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Wijkkrant
Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 

voor

Mei 2016

. “Anja 
Timmer’s 

laatste bijdra-
ge aan de Veur-
bode” en de be-

dankwoorden van 
voorzitter Nico 

vd Vliet, 

• Waar woon jij?

• Fluitenkruid

• Fun-ie-fit Mr Siebelinkhuis

• Verslag wijkplatform 16 maart

• Uitnodiging wijkplatform 13 juni as

• Agenda’s wijkcentrum en Beeklustpark

• Renbrandt Fiësta 4 juni as

• en nog veel meer .....

Te lezen in deze wijkkrant onder andere:



Het leven wordt zoveel mooier voor iedereen met een glim-

lach. Een  slecht (passend) gebit kan u daarvan weerhouden. 

Kom vrijblijvend langs voor de mogelijkheden. 

Dat kan zonder een afspraak of verwijzing van uw tandarts.  

Kosten worden ook in 2014 nog grotendeels door uw zorg-

verzekeraar vergoed.

INFORMATIE?

Bornerbroeksestraat 282 - 7606 BS Almelo 
0546-818059 - www.smittandtechniek.nl 

Bij ons klikgebit 

in één dag!

www.klikgebitin1dag.nl

STT0050

Liever met een 
mooie glimlach!

Viola
HAARMODE

Windmolenbroeksweg 11, 7606 JK Almelo
Telefoon (0546) 81 63 26

DE KAppER vOOR HEM En vOOR HAAR !

GEZONDHEIDSCENTRUM
MAARDIJK

• Medische fitnesstraining • Diabetes, arthrose • Beweeggroepen COPD • Hartrevalidatie
tot 100% vergoeding zorgverzekeraar Afspraak / info telefoon: 0546-53 9140

Mondhygiënepraktijk Ezinga

Windmolenbroeksweg 1    Telefoon 0546-851125  
7606 JK Almelo      Fax 0546-850732  
E-mail: info@mondzorg-almelo.nl    www.mondzorg-almelo.nl

Mondhygiëniste

Naomi Ezinga

Visitekaartje_Ezinga_01.indd   1 03-08-2007   16:12:33

www.balsvis.nl
Voor openingstijden en locaties kijk op onze website
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Tegen de tijd dat de Veurbode 
uitkomt ben ik er nog net of ik 
ben net weg, en het voelt toch 
een beetje vreemd om nu voor 
de laatste keer dit voorwoord te 
schrijven. 

Het nieuws heeft velen van u 
verrast, zo begreep ik uit de vele  
reacties.

De belangrijkste overweging om te stoppen als wethouder ligt in het feit dat 
ik meer balans zoek en wel tussen mijn werk en mijn privé leven. Maar dat 
heeft u ongetwijfeld ook in de krant gelezen. Dat was zeker geen gemakke-
lijk besluit omdat ik met hart en ziel voor en in Almelo heb gewerkt. Ook in 
uw wijk hebben we samen veel mooie en leuke dingen gedaan en beleefd. 
Natuurlijk kende ik de Ossenkoppelerhoek al, als kamerlid had ik immers 
deze wijk “geadopteerd”. Ik zal geen lange opsomming maken maar een paar 
dingen wil ik noemen: Zo is er Rembrandfiësta, ieder jaar een feest waar 
niet alleen de wijk, maar de hele stad op af komt en de Ossenkoppelerhoek 
zichzelf telkens weer positief op de kaart zet. 

In 2013 bezocht het college de wijk. De verbouwing van het Veurbrook was 
toen in volle gang dus voor de afsluitende barbecue konden we met buurt-
bewoners terecht bij de oude boksschool. In maart 2014 was er de feestelijke 
opening van het verbouwde wijkcentrum die ondertussen de naam de Drie-
hoek draagt. Van wijkplatformavond tot kerstmarkt, van inrichting Almelose 
Cuyp tot integratie diner tot de krachtenlunch, allemaal zaken waar ik warme 
herinneringen aan bewaar. Ik heb vier geweldige jaren gehad in Almelo en 
was met veel plezier uw wijkwethouder waarbij het Ossenkoppelerwijkge-
voel en de inzet van vele bewoners het extra leuk maakten om het te doen. 
Het ga jullie allen goed !

Anja Timmer

Anja Timmer

Vertrek wethouder Anja Timmer
Kort nadat ik de voorzittershamer van Joop Martens had overgeno-
men in 2012 vertrok Theo Schouten als wijkwethouder om het ambt van 
burgemeester te aanvaarden in Oldenzaal. Persoonlijk heb ik maar kort 
samen kunnen werken met Theo Schouten maar de overige bestuursleden 
van het wijkplatform verzekerden mij dat de samenwerking altijd uitstekend 
is geweest en dat het vertrek dan ook als een groot verlies werd gezien. Het 
was dus afwachten wie er dan weer als wijkwethouder zou worden aange-
steld, waarmee dan weer opnieuw een relatie moet worden opgebouwd.  
Het zou alleen maar minder kunnen was de gedachte!

Anja Timmer werd voorgesteld en bleek al snel met de hulp van de stadsdeel-
coördinator Sylvia Schuite ingewerkt te zijn in de diverse problemen binnen 
onze wijk. Niet alle problemen waren voor haar nieuw. Anja Timmer was voor 
haar aanstelling reeds, als lid van de tweede kamer, betrokken bij onze wijk. 
Ze had ”ons” als aandachts- en contactwijk in haar portefeuille. In die periode 
was ze zelfs samen met Hennie Nijhuis (toenmalig raadslid van de PvdA) in de 
wijk op bezoek geweest. Praktisch elke algemene wijkplatform-bijeenkomst 
was ze aanwezig en voorzag ons van actuele informatie. Niet altijd was dit 
eenvoudig maar ook bij soms aanvallend gestelde vragen bleef Anja rustig en 

gaf een onderbouwd antwoord. Nu, 
vier jaar later, moeten wij afscheid 
nemen van Anja Timmer. Bijzonder 
jammer. Natuurlijk is er alle begrip 
voor de keuze die Anja gemaakt 
heeft maar jammer blijft het. 

Via deze weg willen wij als bestuur 
van het wijkplatform Ossenkoppeler-
hoek, Beeklust en Groeneveld Anja 
Timmer bedanken voor haar inbreng 
en wij wensen haar en haar echtge-
noot de nodige rust toe en vooral 
een goede gezondheid.

Nico van de Vliet Voorzitter

WAAR WOON JIJ?
Heel vaak heb ik in al deze jaren dat 
ik in Almelo woon, deze vraag ge-
hoord: "Waar woon jij?” Die vraag 
hoorde ik van zowel van ouderen als 
van kinderen of jongeren. Ik zei dan: 
“ik woon in het klooster. Dan kreeg ik 
debat en de vraag: “waar is in Almelo 
een klooster en wat is dat dan?” Als ik 
dan zei: aan het Vincent Goghplein of 
nu: aan de Rembrandtlaan naast de  
Elisakerk. Nooit van gehoord! 

Als ik de tekst bij de bushalte moet 
geloven, is het nog steeds sporthal 
Rembrandtlaan, terwijl de sporthal 
daar al een aantal jaren weg is. Het 
valt me op dat velen deze Elisakerk 
wel weten te vinden, maar daar geen 
klooster bij zien. Het hoge gebouw 
is waar mensen wonen en werken. 
Juist dat is het. Deze mensen die 
in het klooster wonen zijn gewone 
mensen. We wonen daar met 7 men-
sen bij elkaar 5 mannen en 2 vrou-
wen, 5 broeders en 2 zusters. Ieder 
heeft zijn/haar eigen bezigheden. 
Wij wonen samen en delen alles sa-
men. Bij de bouw moest het van de 
gemeente hoogbouw worden. Van-
daar dat er 9 appartementen bij ge-
bouwd zijn. Daar wonen ook 4 broe-
ders en een zuster en 2 heren, die een 
appartement hebben gehuurd.  
Samen proberen we te leven volgens 
de Regel van de Karmeliet, maar 
daarover in een volgende aflevering 
meer. 

HB
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Elk voorjaar kijken we er reikhalzend naar uit: 
Bloemrijke bermen. 
Wuivende witte schermen. 
Zoemende bijenzwermen.  
Wij kunnen weer genieten van bloeiend fluitenkruid.  
 
(Wiepke 2016)

Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris)

Fluitenkruid is niet weg te denken 
uit ons landschap. In het voorjaar 
vormen de witte bloemenschermen 
van deze plant in het Groeneveld 
een oneindige bloemenzee langs de 
Kooikerweg, Groeneveldsweg en de 
Weezebeek. 

De tuleachtige bloemen worden ook 
wel “Hollands kant” genoemd. 

Fluitenkruid groeit in wegbermen, 
bossen, heggen en struiken, langs 
beken en op dijken. De plant bloeit in 
de tweede helft van de lente uitbun-
dig als de vroege voorjaarsbloeiers 
verwelken en de zomerbloeiers nog 

niet opvallen. Het geurige fluiten-
kruid wordt door veel insecten (voor-
al bijen) bezocht, die op deze manier 
voor de bestuiving zorgen. Onder 
de fluitenkruidplanten nestelen veel 
zandbijen. Hun nesten worden soms 
op 1 meter diepte gevonden. Verder 
tref je vaak een als wesp vermomde 
zweefvlieg op deze plant aan. 

De naam fluitenkruid kreeg de plant 
omdat men van de stengels fluitjes 
maakte. De geslachtsnaam Anthris-
cus is afgeleid van de Griekse woor-
den anthos (= bloem) of antherix  
(= holle stengel) en rhyskos (= heg). 

De soortnaam sylvestris betekent be-
woner van het bos. 

In ons land kent men 300 volksna-
men van fluitenkruid, zoals bijvoor-
beeld koekervel en schapenkervel, 
omdat de plant door deze dieren 
gegeten wordt en de blaadjes op 
kervel lijken.  Omdat de plant een 
grote aantrekkingskracht op honden 
schijnt te hebben, komt ook de naam 
hondskruid voor. De naam nachte-
gaalskruid heeft te maken met het 
groeien van de plant onder hagen 
en struikgewas, waar de nachtegaal 
zich schuilhoudt en graag broedt. De 
naam zere-ogenbloem kreeg fluiten-
kruid omdat de plant oogproblemen 
zou veroorzaken. 

In “Volksgeneeskunde van Water-
land” (C. Bakker, 1928) staat het vol-
gende te lezen: “Die plant geneest 
evenwel geen zeere oogen, maar zou 
die teweegbrengen. Mij werd een 
meisje met hoornvliesontsteking ge-
wezen, dat die ziekte zou hebben ge-
kregen door aan de bloem te ruiken. 
Een feit is dat, tengevolge van het in 
aanraking komen met het stuifmeel 
van sommige planten enkele men-
schen ontsteking van de slijmvliezen 
van de oogleden, de neus en de keel 
kunnen krijgen.” 

Jong fluitenkruidblad kan verwerkt 
worden in soep, salade, gekookte 
groente, stamppot en stoofschotel. 
Als garnering kunnen de bloempjes 
gebruikt worden. 

Een aftreksel van de zaden werd vroe-
ger gebruikt bij eczeem, klierziekten 
en slecht genezende wonden .

Wiepke van de Vliet

Eet gezellig mee met een lekker diner met de buurvrouw! Elke donderdag 
om 18.00 uur kunt u gezellig komen eten. Kosten zijn een vrije gift. Wel even 
opgeven als u mee wilt eten. Wekelijkse Kledingbeurs voor mensen met een 
kleine portemonnee. Elke woensdag tussen 09.00 en 15.30 uur vindt er een 
kledingbeurs plaats. We verkopen baby-, kinder-, heren- en dames kleding. 
Kleding inbrengen kan ook op deze tijden. Verder elke donderdagmiddag de 
mogelijkheid om lekker creatief aan de slag te gaan bij de Creamiddag. Elke 
week wordt er een andere workshop gegeven. De middag is van 14.00 – 16.00 
uur. De kosten zijn €3,50, inclusief een kopje koffie of thee. Wilt u een keer 
mee doen? Geef u dan op! Bloemschikken is er op donderdag 12 mei We gaan 
deze ochtend een moskussen maken, het is van 10.00 – 12.00 uur. De kosten 
zijn €7,50-, inclusief een kopje koffie of thee. Wilt u mee doen? Graag opgeven 
en vooraf betalen. Bovenstaande is in Wijkcentrum De Driehoek, Jan Toorop-
straat 27 in Almelo. Heeft u nog vragen of wilt u zich opgeven voor een acti-
viteit dat kan bij Bianca de Jong, 06-24320192 of bij Wijkcentrum de Driehoek 
of via email dedriehoek@accres.nl

Project De Buurvrouw

Het begin is er. Er zijn al een paar zonnige dagen geweest. Je ziet de men-
sen langzaam uit hun schulp komen. Het winkelcentrum word steeds voller. 
Steeds meer struinende mensen in plaats van gerichte shoppers. En na de fris-
se make-over van het Vincent van Goghplein ziet het er allemaal weer strak, 
netjes en verzorgd uit. Nu de bomen weer vol blad zijn en de bloemen steeds 
meer beginnen te bloeien is onze wijk toch op zijn mooist. De kinderboerderij 
heeft al een veulentje en een geitje erbij. Maar ook een nieuwe ezel! Overal 
buiten hoor je de vogels ook al weer fluiten en kwetteren. Want immers in 
mei leggen de vogels hun ei. Gejaag van vogels door de tuinen. Het heerlijke 
voorjaar is in volle gang in onze mooie wijk. Op naar een fantastische zomer.  
         A.M.

Voorjaar
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De mogelijkheden van 
FUN-IE-FIT in het  
Mr. Siebelinkhuis

Ouderen moeten zichzelf redden en 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. Daarom is het extra belang-
rijk dat senioren fit blijven of weer fit 
worden na een operatie of ziekte. 

Speciaal voor 60 plussers is er daar-
om in onze wijk Beeklust/Ossen-
koppelerhoek een heel bijzonder 
beweegprogramma: Fief worden en 
fief blijven. Met een fysiotherapeut 
en persoonlijk begeleiders en mede 
dankzij het fonds NUTS/OHRA. Doe 
ook mee!!

Fief worden en blijven is een speci-
aal programma voor bewegen aan 
de hand van games op grote scher-
men. Die games zijn allemaal goed 
voor het evenwicht, de conditie, 
het reactievermogen en het geheu-
gen. Het zijn geen saaie oefeningen, 
maar leuke spelen op een vlakke 
antislipvloer zoals bowlen, skiën, ta-
feltennis, dans, kanovaren, achtbaan 
rijden en pannenkoeken vangen. 
Bij het gamen is altijd een fysiothe-
rapeut van de praktijk Fysioplus èn 
er zijn persoonlijk begeleiders om 
te helpen. Fief worden en blijven is 
geschikt voor iedereen: beginners 
kunnen in een heel rustig tempo 
starten en het tempo kan omhoog 
wanneer de deelnemers zo ver zijn. 
Alle games samen met de fysiothe-
rapeut en begeleiders zijn uitvoerig 
getest en ze vonden het niet alleen 
leuk en verrassend maar ook goed. 

U vindt computers en games maar 
niets? Hindert niet! U hoeft helemaal 
niets van computers of gamen te we-
ten, want de computer wordt voor 
u bediend en er is bovendien altijd 
iemand die helpt met het gamen. 
Bewegen is belangrijk, maar gezel-
ligheid en nieuwe mensen leren ken-
nen ook. Daarom maken we altijd tijd 
voor een kop thee en koffie en een 
keer in de maand ook nog een leu-
ke informatiebijeenkomst met een 
lunch (vrijblijvend). 

Wat is nodig?    Een paar gymschoe-
nen is wel erg handig. Sporttenue 
mag natuurlijk, maar gewone kleren 
die makkelijk zitten, volstaan ook pri-
ma. Het NUTS/OHRA fonds vindt het 
belangrijk dat zelfstandig wonende 
ouderen zo lang mogelijk vitaal blij-
ven en financiert daarom voor een 
deel dit splinternieuwe beweegpro-
gramma voor ouderen. Daardoor 
kan de eigen bijdrage extra laag wor-
den gehouden. De kosten voor een 
maandje Fief worden en fief blijven 
bedragen 20 euro per maand voor 
vier sessies. Voor mensen die moe-
ten rondkomen van een minimum-
inkomen, kan De Klup Twente voor 
u een verzoek indienen bij Almelo 
Doet Mee, dat kosten voor sporten 
vergoedt.

Wanneer?    Fief worden en fief blij-
ven is in februari gestart op de don-
derdagmorgen om 10.30 uur. Bij veel 
belangstelling komen er meerdere 
groepen, ook op andere dagen. Een 
groep bestaat uit maximaal tien 
personen. U kunt ieder gewenst mo-
ment instappen.

Waar?    Fief worden en fief blijven 
wordt gegeven in het gamecentrum 
FUN-IE-FIT. Dat is in het Meester  
Siebelinkhuis, Berlagelaan 2, Almelo. 

Doe mee!    Doe een maand mee (vier 
sessies) en probeer uit of het iets voor 
u is. Opgeven kan bij Hanny ter Doest 
06 15.16.45.76 of 0546- 536820 of   
hannyterdoest@hotmail.com. Zij kan 
u ook meer informatie geven. Kom 
op z’n minst kijken tijdens het wijk-
platform van maandag 13 juni, aan-
vang 19.30 uur!

In dit geval voor eenzame oude dame 
die met haar een uurtje per week een 
bak koffie drinkt of erop uitgaat! Het 
Steunpunt Mantelzorg Almelo zet 
vrijwilligers in om de mantelzorger 
te ontlasten dan wel (oudere) alleen-
staanden te ondersteunen. Vrijwil-
ligerswerk bij het Steunpunt kan op 
verschillende manieren en tijden. 
Maar ook een juiste match is erg be-
langrijk. Als vrijwilliger bij een man-
telzorger verleent u respijtzorg. Dit 
houdt o.a. in: een kopje koffie drin-
ken met degene die verzorgd wordt, 
een spelletje doen, mee wandelen 
enzovoort. Deze taken kunt u ook 
doen bij een (oudere) alleenstaande. 
Naast de vrijwilligster voor de oude 
dame, hebben we nog een aantal 
openstaande hulpvragen: 

Een mantelzorger van een ernstig 
zieke vrouw zoekt een lieve dame 
die wekelijks op woensdagmiddag 
even bij zijn vrouw is, zodat hij naar 
zijn geliefde moestuin kan. 

Een 37 jarige man, met hersenlet-
sel en rolstoelafhankelijk zoekt een 
vrijwilliger die 1 keer per week met 
hem naar buiten gaat. 

Een oude weduwe die haar rouwer-
varingen zou willen delen met een 
maatje. 

Wilt u vrijwilligers werk doen bij het 
Steunpunt? Wij houden zowel reke-
ning met de wensen van onze cliënten 
maar minstens zo belangrijk zijn uw 
wensen. Ook al zou u alleen in uw ei-
gen wijk iets willen doen is dat prima. 

Het Steunpunt in Almelo:

Het steunpunt Mantelzorg maakt 
zich sterk om alle mantelzorgers te 
ondersteunen door informatie en 
advies te geven, onze vervoersdienst 
en de inzet van vrijwilligers. Mantel-
zorgers zijn mensen die zorgen voor 
naasten. 

Tevens ondersteunt het Steunpunt 
alleenstaande mensen die geïsoleerd 
dreigen te raken. Door de inzet van 

een vrijwilliger heeft de alleenstaan-
de weer contacten en bloeit weer op. 
Wilt u als vrijwilliger een handje hel-
pen of wilt u meer informatie over de 
hulpvragen? Neem contact met ons 
op! Telefoonnummer: 085-7731720

Adres: Berlagelaan 2 in Almelo. 
Email: almelo@siztwente.nl Website:  
www.siztwente.nl 

Twitter & Facebook

Enthousiaste vrijwillig(st)er gezocht
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Verslag wijkplatform Ossenkoppelerhoek,  
Beeklust en Groeneveld van 16 maart 2016

Het thema van deze avond is  
“Water in de wijk”

Voorzitter Nico opent de bijeen-
komst en heet de aanwezigen van 
harte welkom. De start is aan Marcel 
Roordink, beleidsmedewerker van 
de Gemeente Almelo inzake riole-
ring en water, bijgestaan door zijn 
collega Baan. Het onderwerp water is 
thans zeer actueel in Almelo. Enkele 
cijfers: Almelo beschikt over 410 km 
riool,125 km persleiding, 14 km drai-
nage, en 375 minigemalen. De waar-
de van dit geheel is ± 350 miljoen.

Almelo heeft van nature een hoge 
grondwaterstand. Almelo ligt nl in 
de vallei van Twente. Het toelaatbaar 
grondwaterniveau onder de straat is 
± 70 cm, onder de huizen moet dit ± 
90 cm zijn. Aandachtsgebieden hier 
bij zijn: Windmolenbroek, Schelf-
horst, Haghoek en Bornerbroek. 
Meldingen van de grondwaterstand 
komen van bv de bewoners en van 
peilbuizen (in Almelo ± 140 stuks). 
De gegevens per peilbuis kunt u 
zien op de website http://publiek.
twentswaternet.mosgeo.com/. Dit is 
een site van het grondwatermeetnet 
van Twente. Heel Almelo (800 ha = 
1600 voetbalvelden) is op het riool 
aangesloten. Ongeveer 10 % daar-
van wordt geloosd op oppervlakte 
water. Bij hevige regenval kunnen 
overstromingen plaatsvinden, zo-
als in Bornerbroek. Er is een schema 
gemaakt hoe het in de Ossenkop-
pelerhoek gesteld is met het risico 
van overstromingen. De aanwezigen 
van deze avond kunnen op een kaart 
aangeven of de wateroverlast goed 
in beeld is gebracht. 

Hierna is het pauze.

Na de pauze zijn er eerst nog een 
paar vragen. In de Ossenkoppeler-
hoek is er geen direct gevaar voor 
wateroverlast. In de toekomst ko-
men er meer zware regenbuien met 
als gevolg overstromingen vanuit de 
buurlanden via de rivieren. In Almelo 

kan men de overvloedige regenval 
via de huidige stelsels niet voldoen-
de afvoeren. Vraag: Is er overleg tus-
sen Nederland en de buurlanden? 
Antwoord: ja. Vraag: heeft het ver-
dwijnen van de grote industrieën 
gevolgen voor de waterstand? Ant-
woord: ja, in deze gebieden grond-
waterstand hoger. Vraag: In de 
Schelfhoutstraat/Jan Tooropstraat is 
bij de afgebroken school de riolering 
weggehaald en opnieuw weer aan-
gelegd. Echter niet voldoende. Ant-
woord: klopt, hier wordt echter nog 
aan gewerkt. 

Het woord is nu aan Frits de Mul, be-
woner van het Groeneveld. Door de 
geluidswal langs de Weezebeeksin-
gel zijn er sloten onderbroken, waar-
door het water niet goed meer wordt 
afgevoerd. De sloten zijn inmiddels 
dichtgeslibd. Er liggen wel duikers, 
maar die functioneren niet goed door 
de geluidswal. Er is een wadi aange-
legd, maar omdat de afvoerpijp aan-
voerd ipv afvoerd komt er water van 
buiten de wijk naar binnen. Voorstel: 
herstel de sloten en duikers langs de 
zuidkant van de Kooikersweg én ver-
laag de afvoerpijp mét een aflopen-
de hellingshoek.  

Jeroen Buitenweg en Marcel Wessels 
van het waterschap Vechtstromen 
nemen nu het woord. Vechtstromen 
beheert ± 3700 km watergang. Be-
langrijke punten zijn veiligheid en 
voldoende water. Het water moet 
in de stad blijven en niet meteen 
wegstromen, vandaar de aanleg van 
wadi’s. Andere aandachtspunten zijn 
schoon drinkwater en het aantrekke-
lijk maken van water, zoals bv bij café 
België. Omdat Almelo in een vallei 
ligt stroomt er water vanuit de rest 
van Twente en Duitsland naar Alme-
lo. Afvoer via de Almelose Aa, Weeze-
beek, Loolee, Markgraven, Lateraal 
kanaal is soms niet voldoende. Van-
daar de aanleg van de Doorbraak. 
Deze kan per seconde ± 24.000 liter 
water verwerken en afvoeren om Al-
melo naar o.a. de Vecht en de Regge. 

Deze zomer komt de Doorbraak ge-
reed en kan dan echt in gebruik wor-
den genomen. In de toekomst wil 
men regenwater naar wadi’s e.d. la-
ten stromen ipv naar het riool. Tevens 
staan groendaken en tuinontharding 
in de belangstelling. Het water wordt 
daardoor beter afgevoerd. Vraag: 
groene daken zijn zwaarder door wa-
ter. Antwoord: daar wordt rekening 
mee gehouden. Vraag: Moeten we 
water in de kruipruimte accepteren 
of moeten we hier zelf iets aan doen? 
Antwoord: mogelijke oplossing is 
doorspitten tuin, en/of draineren.  
De rest is aan de Gemeente. 

Voorzitter Nico bedankt alle he-
ren voor hun duidelijke verhaal.  
Anja Timmer: De bezwaren tegen de 
bouw van een loods aan de Schelf-
houtstraat zijn ongegrond verklaard. 
De omwonenden stappen nu naar de 
rechter. Voor het terrein van de afgebro-
ken school daar zijn veel ideeën aange-
leverd. De kinderen van de naastgele-
gen school maken nu een tekening. Op 
17 maart is de startconferentie van het 
project buurtbemiddeling. De opvolger 
van Jan Pleijhuis is Jan de Jager. 

Het verslag van de vorige bij-
eenkomst wordt goedgekeurd.  
Verenigingsmededelingen: we ne-
men afscheid van 4 bestuursleden, 
t.w. Angelina Hoogenkamp, Dick Ta-
nate, Gerda Kleinburink en Joop Mar-
tens. Angelina blijft lid van de werk-
groep Verkeer en Milieu, Gerda blijft 
betrokken als adviseur bij de Rem-
brandtschildertjes en Joop blijft nog 
lid van de redactie van de Veurbode. 
Nico neemt met een korte terugblik 
én bloemen afscheid van het viertal 
en wenst hen veel plezier en gezond-
heid voor de toekomst. Anja Timmer 
bedankt de 4 scheidenden namens 
de Gemeente en overhandigt hen een 
pennenset. Mary Schumer maakt van 
de gelegenheid gebruik om de aan-
wezigen en met name de bewoners 
van het Groeneveld op te roepen om 
eens na te denken over een bestuurs-
functie bij het wijkplatform. 



Thema

Uitnodiging!
U bent van harte welkom op de wijkplatformavond, welke gehouden wordt op  

maandag 13 juni 2016 om 19.30 uur in het Mr. Siebelinkhuis aan de Berlagelaan 2.

“Senioren in Beweging” 

Deze avond krijgt u informatie over al hetgeen mogelijk is in het Mr. Siebelinkhuis. 
U krijgt uitleg over o.a. Fun-ie-Fit en u kunt deelnemen aan de belevingstuin.

Tevens zullen enkele heren van Sportbedrijf Almelo nog een presentatie geven. 

Secretariaat:
Bernard Blommersstraat 9 7606, HH Almelo,

E-mail: jbijker48@gmail.com
Dhr. J. Bijker

Er is maandag 13 juni een uitgebreide agenda voor u beschikbaar. 
U bent van harte welkom, ook voor een hapje en een drankje nadien. We zien u graag  - Hans Bijker
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De kascontrole heeft weer plaatsge-
vonden. De kascommissie stelt voor 
de penningmeester decharge te ver-
lenen. Dit wordt goedgekeurd. Te-
vens treed het oudste lid van de kas-
commissie af en wordt er een nieuw 
lid van de kascommissie benoemd. 

Verkeerscommissie: Er is een info/
klachtenavond geweest inzake het 
stoepparkeren in de Wetstraat en 
de Hagedoornstraat. Er is thans veel 
aandacht voor het kruispunt bij Ti-
tus Brandsmahof. De redactie van de 
Veurbode roept op voor meer adver-
teerders. Jan Aaldenberg wordt be-
noemd tot vicevoorzitter. Bij de rond-
vraag wordt door Joop Martens en 
voorzitter Nico van de Vliet een op-
roep gedaan voor nieuwe bestuurs-
leden. Vraag: De gemeente zegt het 
contract op met de beheerder van 
het wijkcentrum Accres. Antwoord 
Anja Timmer: Klopt, de oorzaak zit in 
de bezuinigingen op o.a. subsidies. 
Bovendien lopen de contracten af. 

Er wordt nog gezocht naar een oplos-
sing.  De voorzitter bedankt iedereen 
voor hun aanwezigheid en inbreng, 
sluit de bijeenkomst en nodigt uit 
voor de informele nazit.  

Op woensdag 20 april vond tijdens een openbare vergadering van het 
algemeen bestuur de installatie plaats van Richard Andringa, de nieuwe 
secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen per 1 mei 2016.

Ten overstaan van watergraaf Stefan Kuks en in aanwezigheid van de leden 
van het algemeen bestuur, familie en andere belangstellenden legde Richard 
Andringa woensdagochtend de belofte af. Maandag 2 mei start Andringa 
met zijn werkzaamheden. Richard Andringa volgt Oenze Dijkstra op, die in 
mei met pensioen gaat.

Ervaring

Andringa (43, Zwolle) beschikt over een brede ervaring binnen de (semi-)pu-
blieke sector. Sinds 2009 werkte hij bij provincie Utrecht, vanaf 2011 als direc-
teur. Binnen de ambtelijke organisatie van de provincie was hij verantwoor-
delijk voor onder andere de beleidsdomeinen Bodem en Water, Natuur en 
Ruimte en Gebiedsontwikkeling. Eerder was hij partner bij BMC, en werkzaam 
bij onder andere de Dienst Landelijk Gebied en verschillende gemeenten.

Drie functies

De positie van secretaris-directeur verenigt drie functies in zich: secretaris 
en eerste adviseur van het algemeen en dagelijks bestuur en de watergraaf, 
hiërarchisch eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en WOR-
bestuurder volgens de Wet op de ondernemingsraden.

Het algemeen bestuur had eerder unaniem ingestemd met de benoeming 
van Andringa.

Installatie secretaris-directeur Vechtstromen
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Alles wat je niet weet, maar vind-
baar, leesbaar voorgeschoteld of 
opgezocht is nieuws. Dat nieuws 
kent vele indelingen. Eén indeling is 
die in snel- of haast nieuws en daar 
naast nieuws dat enige overpein-
zing vraagt of tot overpeinzing en 
misschien wel activiteit oproept. In 
die laatste categorie reken ik onze 
Veurbode. Geen spetterende versla-
gen, geen reportages over inbraak of 
ander onveilig- of op z’n minst ver-
velend gedrag, maar signaleren van 
zaken die in de wijk Beeklust, Groe-
neveld en Ossenkoppelerhoek ge-
beuren of gepland staan. En, èn heel 
belangrijk, het papieren communica-
tiemiddel roept u, wijkbewoner, op 
mee te denken over-, mee te praten 
over thema’s die in de wijk spelen en 
onderwerp zouden kunnen zijn van 
een gesprek met elkaar. 

Oké, zo’n oproep kan- en misschien 
moet tegenwoordig door middel van 
allerlei digitale media. Maar moet 
ook het met elkaar in gesprek dan 
gaan zonder elkaar te zien? Hoog-
leraar Alex Brenninkmeijer ziet zelfs 
een teloor gaan van de nu nog bruik-
bare democratische manier van een 
stad- , een land besturen. Immers de 
ver doorgevoerde individualisering 
en de daarbij komende afstandelijke 
manier van (digitaal) communiceren 
wint steeds meer aan invloed. Maar 
wilt u, lezer, op die digitale manier 
over wijkgebeurtenissen of wijkwen-
sen communiceren in plaats van de 
vier keer per jaar met elkaar praten 
op een wijkplatform?? Tot op heden 
is dat wijkplatform steeds gezien als 
het middel tot gesprek, als het mid-
del om met elkaar onderwerpen te 
bespreken en te besluiten. Vele me-
ningen worden echter gemist, die 
van u misschien ??  Wilt u bijdragen 
door digitaal iets te berde te bren-
gen, een thema aan te dragen , waar 
we met elkaar als wijkbewoners aan 
zouden moeten werken?  Kom op, 
doen!!! Zie het mailadres van secreta-
ris Hans Bijker : j.bijker48@gmail.com 
of het mailadres van de Veurbode: 
redactieveurbode@live.nl 

JM

Nieuws
Zondag 1 mei was de lentefair met veel verschillende kramen in het Beeklust-
park van 11.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Aanvankelijk koud en winderig, 
maar in de middag toch eindelijk met een stralend zonnetje. Het waren niet 
alleen de mensen en bedrijven met stekjes, maar ook hobbyisten die prach-
tige bloemstukken, zogenaamde taartjes en kransen lieten zien en natuurlijk 
graag verkochten. 

Naast firma’s, die zomerstoffering van terras of tuin showden waren er glas-
kunstenaars, ansichtverkopers, een notenbar en de heerlijkste broodjes. De 
muzikale verzorging gebeurde vanonder de muziekkoepel. Erg gezellig, voor-
al toen de zon doorbrak en de kou kleumende dames en heren van achter 
hun kraam weer een beetje op temperatuur konden komen. 

De zon erbij heeft ongetwijfeld de verkoop gestimuleerd, in elk geval een gro-
tere toestroom van publiek! De inmiddels 100 jarige club organiseert en of 
coördineert een open tuin weekend 25 en 26 juni aanstaande. Diverse tuinbe-
zitters uit Almelo, Bornerbroek. Aadorp en zelfs Wierden, Daarle en Vrooms-
hoop/Westerhaar doen daar aan mee. U ben er welkom die beide dagen tus-
sen 10.00 uur en 17.00 uur. Voor meer informatie en de adressen dient u even 
de website te bezoeken:  info@almelo.groei.nl 

Lentefair van Groei en Bloei
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De Stichting Informele Zorg Twente 
verzorgt voor de tweede keer samen 
met het ROC van Twente een eenjarige 
MBO 1 entree opleiding. Deze oplei-
ding is geschikt voor iedereen die nog 
geen diploma heeft en zijn of haar kan-
sen op de arbeidsmarkt wil vergroten. 
De opleiding bestaat uit 16 uur stage 
in de praktijk en daarnaast 6 uur per 
week les. Wie zich voor deze opleiding 
aan meldt bij SIZ Twente, kiest auto-
matisch voor het profiel “Dienstverle-
ning en Zorg”. Voor de praktijk wordt 
de student ingezet bij een mantelzor-
ger die ingeschreven is bij de Stichting 
Informele Zorg Twente.

De theorielessen worden aange-
boden bij het ROC van Twente, de 
opleidingskosten worden door SIZ 
Twente vergoed. Begeleiding door 
een vaste contactpersoon op school 
en een vaste contactpersoon bij SIZ 
Twente. Als je de opleiding met goed 
resultaat hebt afgerond, ontvang je 
een MBO-diploma op niveau 1.

Start: September 2016. De opleiding 
start bij minimaal 12 deelnemers. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Stichting Informele 
Zorg Twente: Jacquelien ter Beek, 
telefoonnr. 085-7731720

Enthousiaste reacties van de studen-
ten van het schooljaar 2015/2016: 

De waardering die je van de cliënten 
krijgt geeft je het gevoel dat je er toe 
doet en .....

"Ik maak wat van mijn toekomst"

Entreeopleiding 
Dienstverlening 
en Zorg

Het wijkplatform is in de ne-
gentiger jaren opgezet door Je-
roen ‘d Ailly toen werkzaam bij 
de voorganger van Scoop. Doel 
van dit platform was en is een 
gesprekspodium creëren voor 
alles wat de wijk betreft. Ge-
sprekken en plannen vanuit dat 
gremium konden en kunnen 
dan doorgesluisd worden naar de gemeente opdat niet elke burger afzonder-
lijk een beroep op gesprek hoeft te doen. Nog steeds zit de contactpersoon 
met de gemeente, in casu Sylvia Schuite, bij zowel de bestuursvergaderingen 
als bij de grote bijeenkomsten vier keer per jaar. Recent zijn een viertal leden 
van het bestuur teruggetreden en het team is dus gereduceerd. Op zich niet 
erg waren het niet dat de discussie welk thema, welk probleem met welke op-
lossingen of uitwerkingen in de wijk aan de orde moet komen op de drie maan-

delijkse bijeenkomsten. De 
vraag is al bij herhaling gesteld: 
wie oh wie komt het bestuur 
van het wijkplatform aanvul-
len/versterken?? Nu is het een 
bekend feit dat niet veel men-
sen zitten te wachten op een 
langdurige job of verplichting; 
overigens een taak die op zich 
niet meer tijd vraagt dan het 
ter vergadering mee denken en 
mee praten. Natuurlijk is een in-

breng ook mogelijk door gebruik te maken van e-mailverkeer. Stuur dan aub 
naar de secretaris Hans Bijker uw probleem, uw vraag, uw idee dat besproken 
kan of moet worden in de drie maandelijkse bijeenkomst in aanwezigheid van 
de wijkwethouder en natuurlijk de wijk coördinator Sylvia. Meerder keren ook 
zijn raadsleden aanwezig!! Kom op mensen, u woont toch ook in deze wijk 
Beeklust, Groeneveld, Ossenkopelerhoek? Praat dan mee over het wel of juist 
niet een boom voor de voordeur, of de bouw van een bordeel in de straat. Voor-
dat je het weet is inspraak anders niet meer mogelijk. En samen sta je sterker!  
Adres secretaris wijkplatform: jbijker48@gmail.com

Wijkplatform
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Openingstijden
Ma t/m Vr
Zaterdag

 
10.00 tot 18.00
10.00 tot 17.00

WINKELEN?
Frederik van Eedenstraat 1a
7606 BH Almelo
www.kringloopalmelo.nl   

Voor elk wat wils!
Bart Smit  -  Moelard stomerij  -  Het Pannetje  -  Bal’s vis  
Bakker Leo  -  Jan de Roo  -  Kruidvat  -  Hairstudio Bonn
Shoeby  -  De Appel  -  Blokker  -  Cigo  -  Ter Stal  -  Aldi  
Hair by Carolien  -  Schoenmakerij Landkroon  -  Deka  
Domino’s  -  Chinees restaurant  -  Bonrosa  -  Action  

Big Bazar

GRATIS parkeren op  het plein of in de 
parkeergarage.

(ingang zijde Titus Brandsmahof) 

Het plein van de wijk
Waar iedereen moet zijn
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Het is al weer vijftien jaar geleden 
dat het multiculturele festival Rem-
brandt Fiësta van start ging. In al die 
jaren is dit evenement uitgegroeid 
tot een jaarlijkse ontmoeting van 
diverse culturen, die graag aan de 
bezoekers hun eigenheid tonen in 
kleding, hapjes, dans en muziek. 

Er is in al die jaren een grote ver-
scheidenheid aan culturen op het 
Rembrandtterrein verschenen van 
Brazilië tot Oeganda, van Turkije tot 
Marokko, van Bosnië tot Ambon en 
zo kunnen we nog diverse landen 
van herkomst  noemen.

Ontwikkelingen en aansturing

Rembrandt Fiësta heeft in de loop 
van deze vijftien jaar een flinke ont-
wikkeling doorgemaakt van wijkfes-
tival naar een stadsbreed evenement.  
Zowel inhoudelijk als organisatorisch 
is Rembrandt Fiësta gegroeid. Er blij-
ven echter punten van aandacht. Be-
stuurlijk zijn we nog steeds op zoek 
naar nieuwe bestuursleden, die dit 
unieke evenement met hun exper-
tise en inzet willen helpen realiseren. 
Bent u geïnteresseerd, dan wil be-
stuurslid Wim Kuiper graag met u in 
gesprek gaan. Het secretariaatsadres 
vindt u op onze website.

Vrijwilligers

Het vergt  elk jaar weer een enorme 
inspanning om voldoende vrijwilligers 
op de been te krijgen die de organisa-

tie in de voorbereiding en uitvoering 
willen ondersteunen. Als u ons festival 
een warm hart toe draagt en u hierin 
energie wilt steken, dan kunt u zich 
aanmelden als vrijwilliger voor Rem-
brandt Fiësta op zaterdag 4 juni a.s.

Multiculturele markt en podium-
programma

We zijn een kleurrijk festival, het-
geen ook mag blijken uit ons logo.  
Daarom wil Rembrandt Fiësta ook 
in deze vijftiende editie vele cultu-
ren  op haar festival verwelkomen. 
Dat brengt mensen uit diverse lan-

den dichter bij elkaar en het is nog 
gezellig ook.  Rembrandt Fiësta  wil 
met name op dat aspect haar focus 
leggen. Op de culturele markt, op 
de hapjesmarkt ,  op het muziek- en 
danspodium draait het allemaal om 
die interculturele ontmoeting.

Dit jaar willen we voor het eerst ook 
commerciële plekken aanbieden 
aan mensen, bedrijven, die kenmer-
kende producten willen verkopen 
uit landen in Afrika, Azië en Midden 
Amerika. 

Geïnteresseerden voor 
deze drie onderdelen, te 
weten de culturele markt/
hapjesmarkt, de commer-
ciële verkoopplekken en 
het podiumprogramma 
kunnen zich aanmelden 
via onze website.

Rembrandtschildertjes

Natuurlijk zijn traditioneel 

de Rembrandtschildertjes op 4 juni 
aanwezig. Dit jaar voor het eerst 
vanuit een nieuwe stichting met als 
doelstelling: kinderen van de basis-
school bijeen brengen rondom een 
schildersezel, palet en verf, waarmee 
de teken- en schildertalenten van 
jonge kinderen  worden gestimu-
leerd. Door de jaren heen een onmis-
baar onderdeel van ons programma.

Vliegeren

Een heel bijzonder programmaon-
derdeel , dat sinds drie jaar tot ons 
festival behoort en dat nog volop in 

ontwikkeling is, is het vlie-
geren. Juist dit vliegeren is 
zeer cultuurgebonden. Ruim 
vijf zesde deel van de hele 
vliegergeschiedenis speelde 
zich af buiten Europa, vooral 
in China, Thailand, Japan en 
India, evenals in Indonesië, 
Maleisië en Oceanië. In Eu-
ropa komen we de vliegers 
tegen na de Middeleeuwen,  
zgn.“vliegende draken”. Zo-

maar een voorbeeld van vliegeren 
in Maleisië. Daar is het vliegeren een 
echte sport voor volwassenen.  Het 
ontwerpen van vliegers kan soms 
maanden duren en ze worden dan 
ook zeer kunstig gemaakt. Je ziet de 
mooiste vliegers de lucht in gaan. 
Generaties lang maken de Maleisi-
ers al vliegers  en ze zien dit dan ook 
als één van hun oudste “kunsten”. Of 
het Sanjovliegeren, waarbij techniek, 
creativiteit samenwerking en speling 
van het lot bepalen wie er zal over-
winnen. 

Gewapend met een vlieger kun je 
met de juiste tactiek de lijnen van 
anderen doorsnijden en zo hun vlie-
ger neerhalen. In vele culturen is het 
vliegeren dus een bezigheid, voor 
zowel volwassenen als ook voor kin-
deren. Op Rembrandt Fiësta willen 
we dit jaar samen met Scoop en via 
de kinderactiviteiten van ROC Con-
nect vliegers maken, vliegers opla-
ten en via demonstraties tonen hoe 
en op welke wijze  je kunt vliegeren.  

Rembrandt Fiësta viert haar derde lustrum
Zaterdag 4 juni 2016 op het Rembrandt veld
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Gespecialiseerd in rouwwerk,  
bezorging daarvan is gratis in Almelo.

Nieuwstraat 80-82  7605AG Almelo
Telefoon: 0546-829758  

e-mail: flowersbykimalmelo@outlook.com

Openeningstijden:  
Maandag: 13:00 tot 17:30

Dinsdag t/m vrijdag : 09:00 tot 17:30
Zaterdag 09:00 tot 17:00

“De Twenterandvliegers” willen een 
workshop voor scholen organiseren. 
Ook verzorgen ze een groot aantal 
demonstraties zelfbouwvliegers

Kinderactiviteiten

De studenten van ROC van Twente 
(ROC Connect) verzorgen een uitge-
breid programma voor de kinderen 
met een knipoog naar het multi-
culturele karakter van deze dag. Zo 
gaan ze naast het maken van vliegers 
met de kinderen aan de slag om dro-
menvangers uit Amerika en Chinese 
lantarens uit China te maken. Verder 
is er een spel met allerlei landenop-
drachten.

Pröttelmarkt

Een vast onderdeel in al die vijftien 
jaar is de Pröttelmarkt. De zolder kan 
weer leeggemaakt worden voor de 
verkoop van allerhande goederen. 
Het is één grote openlucht markt 
met een breed aanbod aan artikelen. 
Het aanmeldingsformulier voor deze 
Pröttelmarkt is te vinden op onze 
website.

Het derde lustrum van Rembrandt 
Fiësta wordt dus weer één groot in-
tercultureel feest met activiteiten 
vanuit diverse landen. Houd daarom 
zaterdag 4 juni vrij!

Wilt u meer weten over Rembrandt 
Fiësta, met name over de actuele 
programmering, volg ons dan op 
de website: www.rembrandtfiesta.
nl of op facebook. Op de website 
kunt u zich ook aanmelden voor de 
diverse programmaonderdelen of als  
vrijwilliger.

“U bent welkom om 
bij een kop koffie op 
ons zonnige terras 
te genieten van de 
prachtige beelden en 
de bloeiende rodo-
dendrons. Voor groe-
pen worden er op 
afspraak rondleidin-
gen gegeven ook met 
catering.”

De Beeldentuin van 
Galerie en Skulptu-
renpark Groeneveld in Almelo viert tot 1 september haar 25 jarig jubileum 
met feestelijke aanbiedingen. Dit varieert van een aantrekkelijke prijs voor 
een bronzen beeld tot een mooie korting op schilderijen en glazen objecten.

Beeldend kunstenaar Marie-Louise Kersbergen ontvangt u graag op land-
goed Huize Groeneveld. Met 800 m2 expositieruimte en een beeldentuin van 
1,5 ha. is Galerie & Skulpturenpark Groeneveld Almelo een van de grootste 
kunstcentra in Nederland.

De wisselende tentoonstellingen en de uitgebreide collectie laten een gro-
te variatie zien in bronzen beelden, schilderijen en glas. Galerie Groeneveld 
verzorgt ook een proefplaatsing van een beeld of schilderij in de eigen om-
geving. Marie-Louise Kersbergen: “onze grootschalige collectie beelden en 
schilderijen maakt dat we voor jubilea of openingen altijd wel een speciale 
wens van u weten te vervullen. Ik begeleid ook bij de aankoop en uitleen voor 
bedrijfscollecties en ik geef inrichtingsadviezen.”

Galerie & Skulpturenpark Groeneveld



Politie, Brandweer en amBulance 112
Politie voor minder dringende zaken 0900-8844
wijkagent 0900-8844 of 06 22807897
wijkcontactamBtenaar  j.de jager@almelo.nl

twente milieu 800212
grofvuil 800200
rioolverstoPPing 541459
cogas 836660
cogas Buiten kantooruren 0800-9009
water (dag en nacht) 053-4826900
stadsdeelcoördinator  541548
servicedienst reggeland 810706
scooP welzijn 544100
oPenBaar vervoer 0900-9292
de driehoek 457742
contact groeneveld/wijkPlatform

n. v.d. vliet  433934
wijkPlatform secr; 820777
huisartsenPost  088 5880588

Belangrijke  
telefoonnummers 
Alarm voor

•  wijkverpleging

•  verpleeghuiszorg

•  revalidatie

•  verhuur appartementen

•  dagvoorzieningen

•  thuisbegeleiding

•  personenalarmering

•  uitleen van hulpmiddelen

088 367 70 00 (lokaal tarief)
www.carintreggeland.nl

Carintreggeland
in uw buurt
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De Schelf
Eninver

Möll’nwiek

De Schöppe

Goossenmaat De Driehoek

 
  
  

   

Uitvaartcentrum Almelo heeft een aula, sfeervolle koffiekamer,  
zaal voor rouwdiensten en drie privé-familiekamers. Aan  
vrijwel iedere wens kunnen we voldoen, voorafgaand aan en tijdens 
het afscheid. Kijk voor meer informatie op www.vredehof.nl

Willem de Clercqstraat 89  •  Almelo  •  Telefoon: 0546 - 81 33 34
PANTONE SOLID COATED PMS 266C

PANTONE SOLID COATED BLACK

PANTONE SOLID COATED BLACK 30%

UITVAARTCENTRUM ALMELO IS EEN INITIATIEF VAN:

Geef elk afscheid
de ruimte.
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Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor 
verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor te-
recht bij de RijbewijskeuringsArts op 17 mei, 21 juni en vervolgens eens per 
maand bij Carint Reggeland, Titus Brandsmahof 3.

Info en een afspraak maken: 

Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact op met Carint Reggeland, telefoon: 
088 - 36 77 000. Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau:  
036-7200911.

Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.  
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 55,00, C/D/E (ook voor code 
95) en Taxipas € 55,00. Leden van CNV/ouderenbonden en/of Carint Regge-
land krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen.

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met  
Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier  
(Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.
nl (inloggen met DigiD).

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 
maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor 
het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor 
een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

José van den Berg,  RijbewijskeuringsArts

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Amelo

Stichting “Vier het Leven” organi-
seert culturele activiteiten van deur 
tot deur voor ouderen die veelal 
thuis zitten. De deelnemers wor-
den van huis opgehaald door een 
gastvrouw of gastheer van “Vier het 
Leven”, genieten van een cultureel 
arrangement en worden na afloop 
weer veilig thuisgebracht. Begelei-
ding, vervoer, entree en consumpties 
zijn allemaal inbegrepen. Samen uit, 
samen genieten.

“Vier het Leven” telt landelijk meer 
dan 1500 vrijwilligers die zorg dra-
gen voor de persoonlijke begelei-
ding van de ouderen. De vrijwilligers 
vaak zelf theaterliefhebbers, begelei-
den maximaal drie deelnemers van 
deur tot deur en zorgen voor een 
onvergetelijke middag of avond uit 
waarbij “Samen uit, samen genieten” 
centraal staat. De kracht van “Vier 
het Leven” zit in de persoonlijke aan-

Een gezellige middag of avond uit
dacht en het wegnemen van drem-
pels die ouderen ervan weerhouden 
uit te gaan. “Vier het Leven”  helpt 
jaarlijks duizenden ouderen op weg 
naar nieuwe belevenissen; om naar 
uit te kijken, om mee te maken en 
om nog lang van na te genieten. Im-
mers wie meedoet blijft mee tellen!

In samenwerking met theater Hof 
88 en het Theater Hotel in Almelo is 
er een gevarieerd aanbod voor u sa-
mengesteld. Drie keer per jaar valt 
het nieuwe programma op de deur-
mat en kan een keus gemaakt wor-
den. Stichting “Vier het Leven” zorgt 
voor de entreekaarten.

Voor meer informatie over het 
programma kunt u op werkda-
gen van 9.00 - 18.00 uur bel-
len met: 035 - 524 51 56. Of mai-
len: info@4hetleven.nl Of kijk op 
www.4hetleven.nl.

U bent vast eens met dat predicaat 
voor de versierde fietsen op diverse 
punten in de wijk. Dat plan, dat idee 
was verbonden met het gehele pro-
ject voor verbetering van de wijk, ge-
start in 2009/2010. Maar zoals zovele 
werken met subsidie; eens houdt de 
geldstroom op. Het is nog een rede-
lijke periode goed gegaan omdat er 
nog restantjes van geldpotjes te vin-
den waren uit gemeld project. 

Nu, mei 2016, hebben de vrijwilli-
gers, die zich hebben hard gemaakt 
om die visitekaartjes in stand te 
houden met behulp van een viertal 
vrijwilligers van Beter Wonen de win-
terplantjes vervangen. De financiële 
mogelijkheden van de woningcor-
poratie is vanwege de huidige rijks-
wetgeving uiterst beperkt. De toe-
gezegd hulp is toegezegd vanuit het 
bij Beter Wonen gehanteerde MBO 
streven, dat is de wens een Maat-
schappelijk Betrokken Onderneming 
te zijn. Woensdag 11 mei zijn niet al-
leen de plantjes vervangen, ook de 
bevestiging aan, soms nieuwe, palen 
is aangepakt. 

Een enkele kist, die het loodje had 
gelegd, is eveneens vervangen. Zeer 
binnenkort gaan we nog een keer 
aan de slag met de beletterde bor-
den, daar wordt in stilte al aan ge-
werkt door een team jongelui onder 
aanvoering van Alfons Koopman. 
Met de geweldige hulp van vrijwil-
lige buurtbewoners, die met regel-
maat de planten van water voorzien 
kunnen we met trots onze wijk weer 
laten zien met dit sieraad, dit visite-
kaartje !!

JM

Het visitekaartje van 
de Ossenkoppelerhoek
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Idee voor een nieuwe activiteit? AUB 
contact het beheer van De Driehoek :  
0546 45 77 42. 

EXPOSEREN; In De Driehoek  is ruim-
te voor gratis exposeren van schilde-
rijen, foto’s e.d. Hebt u belangstelling 
neem dan contact op met het beheer 
van De Driehoek, 0546 - 45 77 42. 

BINGO; Meestal wordt er iedere eerste 
vrijdagavond van de maand in De Drie-
hoek een gezellige bingo gehouden. Er 
zijn vele leuke prijzen, Bovendien zijn er 
snacks te koop. Aanvang 19.30 uur, zaal 
open om 19.00 uur. Info de heer Gerard 
Bloemendaal tel 06 481 737 57.

KOERSBAL; Koersbal is een sport 
waarbij wordt gespeeld op een vilten 
mat waarop de spelers de ballen in 
de ‘juiste koers' proberen te rollen. Er 
wordt recreatief gespeeld, ook regel-
matig toernooien en competities. Tijd: 
Dinsdagmiddag 13:30 tot 15:30 uur. 
Info: Jan Oude Breuil  0546 82 05 44.

SCHILDERS/CREATIEF CURSUSSEN. 
Er is nog ruimte in De Driehoek voor 
dergelijke cursussen of schilders 
groepen. Wilt u als begeleider/groep 
een dergelijke cursus organiseren of 
er aan deelnemen of een ruimte hu-
ren,  neem dan contact op met be-
heer 0546- 45 77 42

AMK --- ALMELO’S MANNENKOOR 
Iedere dinsdagavond is het Almelo’s 
mannenkoor in het wijkcentrum aan-
wezig om te repeteren en hun liede-
ren in te studeren dit alles onder lei-
ding van een professionele dirigent 
mocht u eens willen komen kijken of 
dit misschien ook iets voor u is bent u 
van harte welkom. info: 074-2663558 

BREDEBUURTSCHOOL.(BBS); Voor 
informatie over de brede buurt-
school kunt u contact opnemen 
met Ingeborg Askes van SCOOPwel-
zijn tel. 06 124 993 22 of      i.askes@
scoopwelzijn.nl.

BILJARTEN; Op maandagavond 
wordt er gebiljart door enkele buurt-
bewoners, u bent van harte welkom 

om een balletje mee te stoten. Voor 
informatie neem contact op met: 
dhr. F.Revenboer tel.0546-768657 of 
met beheer tel 0546 45 77 42

OUDERENGYMNASTIEK; Onder 
deskundige en enthousiaste leiding 
van Thea Kamphuis wordt elke woens-
dagochtend  09:00 tot 10:30 uur door 
een groep senioren aan de conditie 
gewerkt middels gymnastiek. Voor info 
en/of opgave kunt u bellen met me-
vrouw Thea Kamphuis tel 06 486 691 21

COUNTRY en LINEDANCE; Op de 
woensdagavond wordt er in De Drie-
hoek onder begeleiding van Peter van 
Houten door de “Maple Tree Dancers” 
19:30 tot 22:00 uur gezellig gedanst 
op western muziek. Voor info.: Peter 
van Houten tel 06 348 741 00.

KLEURRIJK KOKEN Kleurrijk koken 
is een kook activiteit .van mensen 
uit en voor mensen in deze wijk. Het 
koken/eten vanuit verschillende 
culturen vindt plaats een keer per 
maand. Voor informatie neemt u 
contact op met : Anne-marie Pley-
huis 06-23929004 .

Omdat De Driehoek is voorzien van 
een mooie en goed uitgeruste eet-
keuken is er ruimte voor dergelijke 
activiteit. Wilt u als begeleider een 
kookactiviteit organiseren of er aan 
deelnemen  neem dan contact op 
met beheer 0546 45 77 42. Op dit 
moment zijn er nog 3 andere kook-
activiteiten in De Driehoek: KOKEN 
MET JOOP– tel. 0546-851055,  en  
AB-HULP- tel. 06-24320192 Deze 
doet ook projct de BUURVROUW

Houtsnijclub “De Hoaltsnieders”. 
Elke maandagavond van 19:00 tot 
22:00uur. Info: Nico Schipper tel 0546 
86 54 42

KINDER-, TIENER-, MEIDEN- en JON-
GERENWERK (SCOOPwelzijn Almelo)

Voor informatie over de woensdag-
middagclub, jonger/ tienerinlopen, 
meidenclub etc. kunt u contact op-
nemen met Patricia Kuster van

Activiteiten in het wijkcentrum SCOOP welzijn tel 06 411 425 77. 
P.kuster@scoopwelzijn.nl .

WIJKSPREEKUUR; Heeft u vragen 
over de leefbaarheid of verbeterin-
gen  in de wijk dan kunt u elke laatste 
woensdag van de maand van 09:30 
tot 11:30 .

VERDERE GEBRUIKERS ZIJN O.A. : 
TSN – ROC  -- SCOOP WELZIJN –WIJK-
PLATFORM –JONG EN VRIJ –POST.
NL – EDELZANG – Avelijn  EN VELE  
ANDEREN

VOOR INFO WIJKCENTRUM DE DRIE-
HOEK 0546-457742

Spreekuur  
wijkteam Almelo
Elke laatste woensdag van de 
maand is er van 09.30 – 11.30 uur 
een openbaar spreekuur in het wijk-
centrum aan de Jan Tooropstraat.  
Sylvia Schuite – stadsdeelcoördinator,  
AnneMarie Pleijhuis – wijkonder-
steuner van Scoop en Henk Buis – 
wijkagent, misschien ook nog Ptisam 
Tazik, ze zitten dan klaar voor al uw 
vragen. 

Die vraag kan variëren van een loslig-
gend tegel en waarom daar niks aan 
wordt gedaan tot parkeerklachten. 
En van rondslingerend vuil tot ge-
luidsoverlast enzovoort. Kom praten, 
er is altijd een kopje koffie!!

JM

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand is 
de inzameling van oud papier bij de 
Pniëlkerk. Uiteraard kunt u ook ge-
bruik maken van de blauwe contai-
ners van de gemeente. Het steunen 
van het werk van de vrijwilligers van 
de Pniëlkerk, die zich inzetten om 
geld voor goede doelen bijeen te 
brengen door dat oud papier te ver-
zamelen en te verhandelen verdient 
onze aandacht. 

JM
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Van de redactie
Er gaan gaten ontstaan op de om-
slag vanwege het ontbreken van 
advertenties. Er wordt al twee jaar 
gezocht naar iemand, die  een 
beetje tijd in zou willen steken in 
het benaderen van winkeliers en 
andere potentiële adverteerders…

 De Veurbode is als de ernstig zieke 
mens, waar plukken haar uitval-
len ….. Uw schrijver verliest geen 
plukken, maar het wordt nu wel 
ernstig dunner en dat heeft weer 
te maken met leeftijd. Een leeftijd, 
die maakt ik de sores van het stuk-
jes schrijven, stukjes verzamelen, 
mensen bellen en vragen, afspra-
ken met de drukker maken, het 
regelen van de distributie naar u 
allen, het voorschieten van de no-
dige euro´s en dan soms ook nog 
voor Jan met de korte naam achter 
allerlei mensen aan te gaan die toe-
zeggingen doen en niet nakomen. 

Het is genoeg, het is over! TABEE

redactieveurbode@live.nl 

Gelukkig hebben Helma, Annelies 
en zelfs Herman een tekst geschre-
ven, hulde! Tenminste iets eigens 
vanuit de wijk en niet alleen tek-
sten van profiterende  instellingen 
en of stichtingen. De bedrijven, die 
ook op deze goedkope manier hun 
publiciteit zoeken maar geen finan-
ciële bijdrage willen leveren, daar 
hebben wij de pé aan. 

Dank aan Rimmert voor het 
digitaal indelen en netjes maken !!!!

 Gegroet.

Wat is een Alzheimer café
Een Alzheimer café is een trefpunt voor mensen 
met dementie, hun partners, familie en vrienden, 
voor Almelo en de gemeente Tubbergen.

Zij kunnen mensen ontmoeten die in de zelfde si-
tuatie verkeren. Ook hulpverleners zijn van harte 
welkom. De gasten praten in een gemoedelijke 
sfeer, met elkaar over dingen die zij mee maken 
en wisselen informatie uit, over dementie.

Iedere avond staat een onderwerp centraal. Deze worden met medewerking 
van de Alzheimer werkgroep en gasten georganiseerd. De bijeenkomst start 
met een inleiding. Daarna volgt een presentatie in de vorm van een film, en 
of interview met een deskundige en of betrokkene.  Daarna is er pauze en 
vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en of met elkaar in 
discussie te gaan.

Na afsluiting is er altijd gelegenheid om met elkaar iets te drinken en 
of in gesprek te gaan met professionals. Ook is het café bedoeld om 
lotgenoten te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Als u een be-
zoek aan het alzheimer café wilt brengen, dan hoeft u zich niet aan 
te melden. U bent van harte welkom. Wilt u meer informatie, dan 
kunt u contact opnemen met de coördinator of en mail sturen aan:  
alzheimercafealmelo@outlook.com. 

Wilt u vooraf informatie over een bepaald thema, laat dan uw naam en adres 
en eventuele mailadres in ons gastenboek achter, zodat wij u dit kunnen doen 
toekomen.

Waar Het Alzheimer café wordt gehouden in het restaurant van het appar-
tementencomplex Buurstede van Carintreggeland aan de Roskamstraat 5 te 
Almelo (Dit is bereikbaar vanaf de Ootmarsumsestraat, achterkant Eugeria) Er 
is voldoende parkeergelegenheid aanwezig

Data en Tijden Het Alzheimer café Almelo is elke tweede maandag van de 
maand met uitzondering van de maanden juni-juli en augustus. Valt het op een 
feestdag, dan wordt het doorgeschoven naar de derde maandag van de maand.

De zaal is open vanaf  19.00 en om 19.30 starten we met het programma. Rond 
21.00 ronden we het programma af. Het Alzheimer café eindigt om 21.30

Vriendelijke groet,  Werkgroep Alzheimer café Almelo



Je eerste eigen huis is een mijlpaal. Bij STJA kun je leuke woningen huren. Een mooi 
appartement of bovenwoning in een prettige wijk. Of een huis in de gezellige 
en levendige binnenstad. En niet te duur. Je wilt immers meer dan wonen alleen. 
Uitgaan bijvoorbeeld. Voor ons staat voorop dat je je thuis voelt. Overal in Almelo.

 Bel (0546) 87 58 00 of kijk op www.stja.nl

Je eerste eigen 
thuis maken
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Reguliere bestuursvergaderin-
gen wijkplatform. Deze vinden in 
principe plaats in het wijkcentrum.

Woensdag - 11 mei - 19.30 uur 
Woensdag - 8 juni - 19.30 uur 
Woensdag - 6 juli - 19.30 uur 
Woensdag - 7 september - 19.30 uur 
Woensdag - 5 oktober - 19.30 uur 
Woensdag - 2 november - 19.30 uur 
Woensdag - 7 december - 19.30 uur 
 
Sluitingsdata Veurbode:  
5 augustus 
21 oktober

Wijkplatformbijeenkomsten  
Deze vinden in principe plaats in het 
wijkcentrum de Driehoek.  
Aanvangstijd is 19.30 uur  
 
Maandag -   13 juni - 19.30 uur * 
Woensdag - 14 september - 19.30 uur 
Woensdag - 30 november - 19.30 uur

* lokatie meester siebelinkhuis

Vergaderschema 2016

Op 5 juni van 15.00 uur tot 16.00 uur de 
Big Band Almelo; 12 juni is er het 25ste 
Blaaskapellenfestival met respectie-
velijk Joseph AG Alpenhoornblazers, 
Vinicanka, De Eschländer kapel en de  
Grenslandkapel, aanvang 13.00 uur. 

De laatste zondag van juni, 26 juni 
Schots-Ierse middag en Kunstmarkt 
met optredens van: Streetlive, Celtic 
Wind Irish Folk en Cinnamon 

Zondag 3 juli het optreden van het 
Zwingkoor Almelo van 15.00 uur tot 
16.00 uur. Vervolgens op 10 juli een 
middag licht klassiek met optredens 
van The Four Lady’s en het Russisch 
Vocaal Ensemble van 15.00 uur tot 
ongeveer 16.30 uur. In augustus het 
optreden van een viertal Shantyko-
ren de 28ste augustus van 13.30 uur 
tot ongeveer 16.15 uur met Schelle-
vissen, Regghesangers, De Eemslan-
der Shanty’s en Oostvaarders!!!

5 September echte Folk met The Be-
ggars Clan en vervolgens op 11 sep-
tember een optreden van Fanfare 
Wilhelmina Almelo, beide data van 

Agenda activiteiten-
groep Beeklustpark

15.00 uur tot 16.00 uur.

Dit jaar staat hoofdzakelijk in het 
teken van het 25ste Blaaskapel-
lenfestival, een bijzonder jubileum 
dat in een park, lees muziekkoepel, 
wordt gehouden. Dit jaar ook weer 
met de inmiddels zeer bekende “de 
Grenslandkapel” . We kunnen weer 
spreken van een zeer afwisselend 
programma met voor elk wat wils. 
Nadere info krijgt u middels de dag/
weekbladen en uiteraard via onze 
site www.beeklustpark.nl 

Wij hopen u graag te ontmoeten 
en wensen ook alvast veel kijk- en 
luisterplezier. Stichting Activiteiten-
groep Beeklustpark.

John Meinders, secretaris



De Veurbode is een wijkkrant, die 4 
keer per jaar verspreid wordt in de 
Ossenkoppelerhoek, het Beeklust en 
het Groeneveld. De Veurbode wil een 
medium zijn dat voorziet in de infor-
matie naar de wijkbewoners van bo-
vengenoemde wijken. De informatie 
kan komen vanuit wijkactiviteiten 
en bewonersgroepen, gemeente en 
individuele personen, die iets aan 
de mede wijkbewoners kenbaar wil-
len maken. De redactie heeft haar 
eigen verantwoordelijkheid voor 
de inhoud van de Veurbode en kan 
derhalve kopij weigeren waarvan zij 
vindt dat deze de algemeen gelden-
de normen en waarden overschrijdt. 
De redactie deelt niet altijd de me-
ning van de inhoud van door anderen 
geschreven stukken. Ook behoudt 
de redactie zich het recht voor tek-
sten zonodig in te korten. Anonieme 
teksten worden niet geaccepteerd. 
Het is mogelijk in de Veurbode te ad-
verteren, u kunt daartoe contact op-
nemen met de redactie. 

E-mail adres: 
redactieveurbode@live.nl

Of

telefoonnummer: 0546 - 851 055

De wijkkrant verschijnt vier keer per jaar. 

Leden redactie: 

 - Joop Martens 
 - Annelies ten Hove-Mulder 
 - Guus Verwers 
 - Herman Bruggeman 
 - Helma Weinreder 
 - Rimmert van Kalsbeek

Sluitingsdatum kopij 5 augustus'16

Colofon

Digitale opmaak  
Rimmert van Kalsbeek

Plaatsing gebeurt in volgorde 
van binnenkomst, hoe eerder de 
aanlevering des te meer kans op 
plaatsing van het artikel.
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Toen onze kinderen waren geboren deed ik mijn uiterste best mijn vocabu-
laire op te schonen. Het scala aan minder gepaste woorden was inmiddels 
aardig uitgebreid en werd te pas en te onpas gebruikt. Vooral de scheldwoor-
den waren drastisch aan vervanging toe. 

Dat is best lastig. Want vloeken bijvoorbeeld bij pijn doe je in een respons. 
Voor je het weet is het eruit. Na een flinke zoektocht heb ik woorden gevon-
den die de lading dekte die ik zocht. En 'chips en vloek' ik heel wat af. Mijn kin-
deren begonnen ook te schelden en zoals een ouder dat betaamt wees ik hen 
op hun taalgebruik. Maar dat bleek een hels karwei. Daarom heb ik met hen 
acceptabele woorden afgesproken. En zeggen mijn kinderen nu ook 'chips' 
en 'vloek'. Voor mij de gulden middenweg. 

Toch is het Twents er zo vast in gebakken dat het toch op mijn kinderen is 
overgedragen. En dat vind ik toch ook wel mooi. Als een klein jochie van 3 
zijn uiterste best doet om te vragen: 'wat gaan we eet'n?'. En ook om me heen 
hoor ik steeds vaker om me heen ouders die verbaasd zeggen dat hun kin-
deren Twents proberen te praten. 'Maar mama' zeggen ze dan 'jij zegt dat 
ook!'. En dat is toch ook mooi? Als ze weten hoe het hoort, maar toch zelf 
experimenteren met het dialect van hun ouders. En grappig ook want boom 
en boven bijvoorbeeld, klinkt het zelfde maar is als het regent wel een heel 
ander soort straf. 

A.M. 

Kinderen en plat praten

Het wijkplatform Ossenkoppelerhoek, Beeklust en Groeneveld heeft een eigen 
facebook site. https://www.facebook.com/ossenkoppelerhoek.isonzewijk

Hierop worden allerlei activiteiten en wetenswaardigheden voor de wijkbe-
woners geplaatst, erg handig om te zien of er nog iets te doen is in de wijk. 
Wel zijn wij als beheerder afhankelijk van u als buurtbewoners of organisato-
ren voor het doorgeven van activiteiten en wetenswaardigheden, want zon-
der aanvoer kan er natuurlijk ook niets geplaatst worden. 

U kunt het doorgeven op veurbode@gmail.com en dan zorgen wij dat het 
geplaatst wordt. Tevens is op deze site altijd te zien wanneer er de wijkplat-
formbijeenkomst plaatsvind en naderhand is er een verkort verslag met foto's 
te vinden op de site. Hopelijk gaat u de weg naar deze site vinden en kunnen 
wij u blijven voorzien van informatie via sociale media. 

HW

Het wijkplatform en de digitale bereikbaarheid



Acaciaplein 14  | 7606 ET Almelo | 0546 817991

Uw adres voor 
officiële pasfoto’s

4 pasfoto’s

voor 9,45

Herman Beckers, buurtconciërge, is 

uw aanspreekpunt waar het gaat om een 

schone en veilige woonomgeving, 

overlastsituaties en buurtversterkende activiteiten.

Hij is, op werkdagen, telefonisch bereikbaar 

via (0546) 85 23 02. 

Kijk ook op www.beterwonen.nlKijk ook op www.beterwonen.nl

Uw  
Avertentie 

hier?



Tandartsen

Ch. Többen P. Vollebregt
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Tandartsen Többen &
 Vollebregt

Al jaren lang zijn wij gespecialiseerd in tweewielers.  
Uw adres voor nieuwe- en tweede hands fietsen.  

Tevens doen wij ook aan verhuur en reparatie.  
Kijkt u gerust even bij ons online aanbod van fietsen.  

Tevens willen wij u uitnodigen voor een  
vrijblijvende proefrit op één van onze fietsen.

Nieuwstraat 151-153  7605 AD Almelo 
Tel.: (0546) 81 27 29, info@wild2wielers.nl 

www. wild2wielers.nl
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